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CLIPPING – GESTÃO AMBIENTAL BR-230/422/PA 

Registo da veiculação de release/informações na imprensa sobre ação realizada pela 

Gestão Ambiental da rodovia Transamazônica BR-230/422/PA – participação em 

evento em Novo Repartimento – PA. 

Observação: 

O presente clipping- (reunião de informações veiculadas na imprensa entre os dias 03 

e 04 de dezembro) - feita no formato Print Screen, é utilizado apenas para registro e 

ciência da veiculação nos veículos de comunicação, sendo necessário para ler o 

conteúdo na íntegra, acessar a informação original nos respectivos site/blogs.  

As clipagens são feitas e enviadas, à medida que a informação vai sendo veiculada. 

Abaixo, segue abaixo release de cobertura do evento, na íntegra, enviado pela equipe 

do PCS, que serviu como fonte para a imprensa, que por sua reproduz ou usou as 

informações da forma com entendem ser mais conveniente.  A clipagem propriamente 

dita, vem após o texto. Boa leitura. 

DNIT e gestora ambiental da rodovia Transamazônica participam de evento estadual 

voltado para a Caauicultura em Novo Repartimento - PA 
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A 13º Festa Estadual do Cacau, que este ano foi realizada em Novo Repartimento – PA, entre 

os dias 28 e 1º de dezembro, contou com a participação do DNIT- Departamento de 

Infraestrutura de Transportes, que por meio da Gestão Ambiental da rodovia Transamazônica 

BR-230/PA, esteve presente no evento, com estande e equipes dos programas de 

comunicação e educação ambiental, nos dois primeiros dias, divulgando o trabalho e as ações 

do referido órgão, e da gestora ambiental na obra de pavimentação da referida rodovia.  

Com a participação do DNIT e da Gestão Ambiental na Festa, não só a população de Novo 

Repartimento, presente no evento como moradores dos maiores municípios produtores de 

cacau interceptados pela rodovia Transamazônica, que são: Medicilândia, Placas, Uruará, Brasil 

Novo, Altamira, Vitória do Xingu, Pacajá- tiveram a oportunidade de sanar suas dúvidas sobre 

o andamento do processo de pavimentação asfáltica em seus respectivos municípios, bem 

como se informar a respeito dos programas ambientais executados pelo DNIT, por intermédio 

da gestora ambiental do empreendimento. 

O evento, que é promovido anualmente pela Secretaria Estadual de Agricultura, em parceria 

com a Ceplac -  Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira do Estado do Pará, 

acontece anualmente, em municípios paraenses produtores de cacau.  Este ano, o evento teve 

como tema principal a “Sanidade e Sustentabilidade do Cacau Paraense”, que conforme 

informação fornecida pela referida Comissão Executiva, está em plena expansão nos quesitos 

área plantada, produção, produtividade, qualidade e preço.  

Durante a programação da Festa, assuntos relacionados  à produção e manutenção de 

lavouras de cacau, como: “Controle Integrado de Pragas, Plano de Seringueiras Consorciadas 

ao Cacau, Produção de Sementes Híbridas, Comercialização e Verticalização da Produção do 

Cacau e Sustentabilidade Ambiental, foram discutidos pelos participantes por meio de 

palestras, cursos, oficinas, demonstração de experiências de sucesso no cooperativismo, entre 

outras temáticas direcionadas aos produtores rurais da Região Sul, Sudeste e Sudoeste do 

Pará.  

Segundo o secretário de Agricultura de Novo Repartimento, Pedro Souza Santos,  “a presença 

da equipe da Gestão Ambiental enriqueceu o evento, pois a população do Município e de 

municípios vizinhos se mostra bastante interessada em saber como que é realizado o trabalho 

das equipes que executam os programas ambientais ao longo da rodovia Transamazônica, 

porque, segundo ele, o asfalto é muito esperado, para que seja facilitada a escoação do que é 

produzido na região, com por exemplo, o próprio cacau, e para que as pessoas possam ter uma 

melhor qualidade de vida,  e o trabalho e a presença da Gestão, principalmente no que se 

refere às ações da Supervisão Ambiental são percebidos nos trechos em obras, mas no 

entanto, conforme ele, as pessoas não sabem, de fato, como que ele se desenvolvem na 

prática, e com qual objetivo são realizados”.  Ainda conforme o secretário, a participação da 

equipe da Gestão nos eventos voltados para a agricultura, já está virando tradição nos 

municípios localizados às margens da Rodovia, já que o asfalto é um assunto do interesse de 

todos, e, justamente por isso, consideraram importante que um estante fosse reservado para a 

exposição de materiais informativos.  “Admiro a dinâmica de trabalho de vocês, esse contato 

corpo a corpo com a população, essa preocupação em informar e situar as pessoas sobre o 
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que está sendo feito com relação à pavimentação da 230, pois o asfalto significa 

desenvolvimento para o nosso município que resultará em qualidade de vida para nós. 

 Por isso, queríamos tanto a presença de vocês, para nos informar sobre o andamento do 

processo de asfaltamento; e não posso deixar de falar no carisma e alegria da Ana Castanha, 

que já é famosa na Região; por isso tudo, vocês não poderiam ficar de fora da nossa festa”, 

disse. 

Para a prefeita do Município, Valmira Alves da Silva, os moradores precisam mesmo estarem 

informados a respeito do trabalho do DNIT na Transamazônica, já que sabe que essa é uma das 

condicionantes do PBA- Plano Básico Ambiental da obra de pavimentação, e aproveitou para 

reiterar que Gestão Ambiental esteja sempre presente em Novo Repartimento. “Obrigada pela 

presença, esperamos que venham mais vezes, e contamos com a parceria, para futuras ações”, 

ressaltou. 

Mais uma vez, como já é de costume, sempre que participa de eventos nos municípios 

situados às margens da rodovia  BR-230/PA, a equipe que representou o DNIT e a Gestão 

Ambiental foi bem recebida não só pelas autoridades municipais como pela população que se 

fez  presente na 13ª Festa Estadual do Cacau/Novo Repartimento-  que além de se informar 

sobre os trabalhos e ações referente à obra de pavimentação da Rodovia, se encantou pela 

simpatia e alegria de um dos membros: a castanheira Ana Castanha, mascote da gestora 

ambiental, que como sempre, mobilizou os presentes, que faziam fila para serem abraçados e 

fotografados  com ela. 

Joelza Oliveira 

Jornalista - DRT-197/TO 
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Texto (com fotos) - na íntegra na página interna do Blog da 

Karina Pinto: 

Festa do cacau e do asfalto em Novo Repartimento 
A 13º Festa Estadual do Cacau foi realizada em Novo Repartimento – PA, entre os dias 28 

de novembro e 1º de Dezembro, e contou com a participação do DNIT por meio da Gestão 

Ambiental da rodovia Transamazônica BR-230/PA, participando do evento com estande e 

equipes dos programas de comunicação e educação ambiental nos dois primeiros dias. 

 

Foto: Visitantes conhecem estande do programa // ASCOM 

 

Foto: Material informativo ajudou na consulta dos visitantes // ASCOM  
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Foto: Estande recebeu muitos visitantes // ASCOM  

Com a participação do DNIT e da Gestão Ambiental a população de Novo Repartimento e 

os produtores de cacau da região interceptados pela rodovia Transamazônica, dos 

municípios de Medicilândia, Placas, Uruará, Brasil Novo, Altamira, Vitória do Xingu e 

Pacajá, tiveram a oportunidade de acompanhar o andamento do processo de 

pavimentação asfáltica da rodovia, bem como conhecer os programas 

ambientais executados pelo DNIT, por intermédio da gestora ambiental do 

empreendimento.  

Informações: ASCOM Gestão Ambiental  

Postado há 10 hours ago por Blog da Karina Pinto 

 

http://2.bp.blogspot.com/-SBeu2MR4xTQ/Up9ddE8jVhI/AAAAAAAADhA/bMQzt7MU2GM/s1600/unnamed.jpg
http://www.blogger.com/profile/14733611987944099603

